
 

Hei 

MC Porkkalan ajokausi 2016 tulee pitämään sisällään paljon mielenkiintoisia tapahtumia ja tässä 
tiedotteessa on niistä pieni kooste. Jäsenmaksun suorittamisesta ja kyselyyn vastaamisesta kannattaa 
aloittaa, tiistaiajot alkavat toukokuun (3.5.) alusta eli Venäläisen kentältä kello 18:00.  

 

Jäsenmaksu 2016 

Tässä tiedot jäsenmaksua varten, eli emme lähetä jokaiselle omaa laskua, mutta jos sellaisen tarvitsette, 
olkaa yhteydessä. 

Varsinainen jäsen 30,00 €, Rinnakkaisjäsen 10,00 €, Liittymismaksu 15,00 € (uusille jäsenille, kun maksat 
ensimmäisen jäsenmaksusi) 

Maksa jäsenmaksusi viimeistään 31.4.2016, MC Porkkalan tilille: FI15 4055 2020 1559 43. 

Maksaessasi käytä viitettä 33035. 

Benita, rahastonhoitaja 

 
 
Jäsenkysely 2016 
 
Hallitus päätti suorittaa jäsenille kyselyn, jonka tarkoituksena on selvittää esim. kuinka paljon jäsenet 
ajokauden aikana ajelevat ja millaisella kalustolla se suoritetaan… 
Samalla on hyvä mahdollisuus päivittää yhteystiedot ajan tasalle. 
Käykää täyttämässä alla olevan linkin kautta kysely, sen pohjalta tehdään yhteenveto joka sitten julkaistaan 
myöhemmin jäsenistölle. 

http://www.mc-porkkala.fi/lomake.html?id=9786 
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Koulutustilaisuus (12.4.16) 

”MITÄ moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan OPPIA?” 

Koulutus järjestetään tiistaina 12.4.16 kello 18:00 – 20:30 ja paikkana on Kokous- ja kongressi Hotelli 
Majvik, kokoustila EMMA. Koulutus toteutetaan keskustelevana luokkaopetuksena ja materiaali on 
Liikenneturvan. Kouluttajan toimii Janne Räsänen (MPEAK-kouluttaja) 

Ilmoittautumiset suoraan sähköpostiin puheenjohtaja@mc-porkkala.fi sunnuntaihin 10.4.16 mennessä. 

Koulutuksesta veloitetaan pieni 10 € osallistumismaksu (tarjoilut ym.) jonka voi suorittaa yhdistyksen tilille 
FI15 4055 2020 1559 43 viimeistään 12.4.16 mennessä. 

Lisätietoja Janne Räsänen 050-67 270  

Ruosteenpoisto (23.4.16) 

Järjestämme yhdessä Sales Ridersin kanssa viimevuotiseen tapaan ennakoivan ajon kurssin lauantaina 
23.4.16 klo 9:00–15:00 Vantaan ajoharjoitteluradalla. Tarkoitus on karistella kuskeista talven aikana 
syntyneet ruosteet pois. 

Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat ilmoittautumiset sähköpostilla puheenjohtaja@mc-

porkkala.fi 15.4.16 mennessä. Kurssin SPONSSATTU hinta jäseniltä 25,00 €. Ei jäseniltä 50,00 €. Koulutus 

maksetaan vasta kun ilmoittautumisesta on tullut vahvistusviesti, tämä vahvistusviesti sisältää 

maksuohjeet. Kurssin vetäjinä toimivat Janne Räsänen (MC Porkkala) ja Timo W Salmela (Sales Riders). 

Mukanaolijoilta vaaditaan asianmukaiset moottoripyöräilyyn soveltuvat asusteet ja reipasta 
motoristihenkeä. Lenkkareissa ja farkuissa ei pääse ajamaan. Pyörässä oltava vakuutukset voimassa niin 
kun voi olettaa. 

Osoite on Myllykyläntie 1 01760 Vantaa, lentokentän länsipuolella. 

Keväisin terveisin MC Porkkala & Sales Riders 

Janne Räsänen 050-67 270 ja Timo Kahva 0400-807 064  
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Motoristikirkko (24.4.16) 

Uusi tapahtuma vuodelle 2016. Motoristikirkko järjestetään 24.4.16 yhteistyössä Kirkkonummen 
suomalaisen seurakunnan kanssa.  

Kokoontuminen Venäläisen kentällä kello 9:30 ja siitä siirtyminen paraatimuodostelmassa kirkolle jossa 
tilaisuus alkaa klo.10:00. 

 

KOKOUSKUTSU (26.4.16) 

Kokouskutsu 2.4.2016 
  
Virallinen Mc Porkkala ry Kevätkokous 
 
Aika:     26.04.2016 kello 18:00 
Paikka: Majvik, Luentosali ARTTURI 
        Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

 kokouksen avaus  
 kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden 

ääntenlaskijan valinta  
 kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
 kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  
 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille 

ja muille tilivelvollisille. 
 Kokouksen päättäminen. 

muut asiat. 
- Infoa Parenteesiajoista ja Pärnun matkasta 
 
Tervetuloa Hallitus 

 

 



 

Viron matka 10.-12.6.16 

Jo perinteeksi tullut Viron matka suuntautuu kesällä Pärnuun. 

Matka alkaa perjantai 10.6. aamulla EckeröLine M/s Finlandian kyydillä aamupalaa nauttien kello 08:30. 
Samalla laivalla tulemme takaisin sunnuntaina 12.6. kello 21:15. Paluumatkalla meillä on oma kokoustila 
tarjoiluineen käytettävissä.  

Kokoontuminen Länsisatamassa perjantaina kello 7:30 ja sen jälkeen siirtyminen laivaan aamupalalle. 

Tallinasta siirrytään joustavasti pienissä (4-6 pyörää) ryhmissä ryhmänjohtajan johdolla Pärnuun. 

Pärnussa meille on varattu ”oma” hotelli Astra käyttöön ja perjantai-illalla on ohjelmassa yhteisillallinen. 

Lauantaina on ohjelmassa ajamista ja tietysti ne grillifestivaalit, eli kaikille varmasti löytyy mieleistä 
puuhaa.   

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostilla rahastonhoitaja@mc-porkkala.fi ja varausmaksun suorittaminen 
(80,00€ /hlö) MC Porkkalan tilille FI15 4055 2020 1559 43 viimeistään 29.4.16 mennessä. Hotellissa on 
rajallinen kapasiteetti majoittumiseen, joten nyt pikaisesti ilmoittautumaan…  

Matkan kokonaishinta on esim. 2 henkilöä 1 moottoripyörä ja majoitus (2 hlö) huoneessa sekä perjantain 
illallinen yhteensä n. 360,00€.  

Ennen matkalle lähtöä osallistujille järjestetään yhteinen Info-tilaisuus tiistaina 7.6.16 kello 18:00 paikkana 
Majvik ja kokoustila Emma.  

Matkalle mukaan tarvitset passin tai henkilökortin (ajokortti ei siis riitä), ajoneuvon paperit ja Green Card 
eli vihreän kortin vakuutusyhtiöltä. 

HUOM! Jos lähdette matkaan autolla, olkaa mahdollisimman pikaisesti yhteydessä Janneen 
(puheenjohtaja@mc-porkkala.fi). Autopaikat täyttyvät nopeasti.   

 
 
Tervetuloa tapahtumiin 
MC Porkkala ry 
Hallitus 
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